PROTOKÓŁ Nr XXII/16
z s e s j i Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 30 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób. W Sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło

11 radnych. Nieobecni radni:

A.Cegiełka, K.Doliński, P.Jabłonowski,

E.Lipowska.
Sesja odbyła się w godzinach 1000-1125.

Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Krzysztof Chyliński

- Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg

Stanisław Górny

- Kierownik BSiT Powiatowego Zarządu Dróg

Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Wiesława Gierłachowska

- Radca prawny urzędu

Katarzyna Trąbińska

- Komendant Straży Gminnej

Tadeusz Szeremeta

- Komendant Gminny OSP

Bożena Ziółkowska-Wójcicka

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Aleksandra Kowalska

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Andrzej Graszk

- Kierownik Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie

Danuta Smereczyńska

- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu

Grzegorz Małachowski

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska

Mariusz Margalski

- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, dyrektorzy szkół, media lokalne.

Ad. pkt 1
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy
Działdowo. Przewodniczący Rady Gminy powitał uczestników sesji, w tym nowo wybranego
Sołtysa Sołectwa Kramarzewo pana Józefa Tułodzieckiego. Przewodniczący Rady Gminy na
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński przedstawił proponowany porządek obrad
w brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2016-2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu na 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Działdowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność
przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w miejscowości Gąsiorowo
wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 71 obręb Lipówka.
14. Podjęcie uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu

nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 29/9 obręb Wilamowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii rozwiązywania problemów
społecznych w gminie Działdowo na lata 2016-2016.

16. Sprawy bieżące.
17. Zamknięcie obrad.
Nie zgłoszono wniosków do porządku obrad, przystępując do jego realizacji w powyższym
brzmieniu.
Ad. pkt 3
Protokół z XXI Sesji został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.
Ad. pkt 4
Wójt

Gminy

P.Cieśliński

przedstawił

z

sprawozdanie

działalności

w

okresie

międzysesyjnym z uwzględnieniem wydanych zarządzeń i podjętych uchwał.
/Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/
Ponadto Wójt Gminy poinformował o działaniach realizowanych na terenie gminy.
Trwa remont budynku Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej. Prace odbywają się
intensywnie. W tej chwili jesteśmy w trakcie poprawek do wniosków, które były składane do
Urzędu Marszałkowskiego na drogi gminne w miejscowości Kurki – Kisiny. Mamy nadzieję,
że w lipcu uda się rozpatrzyć wnioski. Jeżeli uzyskalibyśmy w lipcu informację, na które
odcinki otrzymamy dofinansowanie zdążylibyśmy jeszcze w tym roku je zrealizować.
Posiadamy dokumentację z pozwoleniem na budowę na kanalizację Burkat- Filice. Czekamy
na ogłoszenie konkursu. Inwestycja bardzo kosztowna. Później przystąpimy do opracowania
dokumentacji na kolejne inwestycje kanalizacyjne, wodociągowe i inne, które będą wchodziły
w harmonogram ogłoszenia konkursu.

Zakończono dokumentację na modernizację

oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo wraz z przepompowniami. Jesteśmy po
przetargu na salę gimnastyczną w Ruszkowie, umowa została podpisana. Teren budowy
został

przekazany.

Mamy

nadzieję,

że

budowa

w

tym

roku

się

rozpocznie,

w przyszłym do końca sierpnia musi się zakończyć. Są to sztandarowe inwestycje. W okresie
jesiennym na miarę środków będziemy starali się uzupełnić wodociągi i kanalizację tam gdzie
zabudowa się powiększa: Uzdowo, Burkat, Kisiny, Księży Dwór. Złożono wnioski do
Agencji Nieruchomości Rolnych na budowę chodników i dróg w pięciu miejscowościach:
Gąsiorowie, Ruszkowie, Myślętach, Pożarach, Księżym Dworze. Głównym elementem, który
o

tym

decydował,

na

jakie

miejscowości

składamy

wnioski

było

to,

że

w tych miejscowościach przejęliśmy drogi od Agencji Nieruchomości Rolnych,
w określonym czasie i na określonych warunkach. Na te możemy wystąpić o dofinansowanie.
Czekamy na rozstrzygnięcie. Jeśli uda się do końca sierpnia, we wrześniu można rozpocząć

realizację chodników i dróg dojazdowych. Trzy miejscowości wyjaśniamy. Agencja
Nieruchomości Rolnych nie może znaleźć dokumentacji na to, że zostały przez nas przejęte.
Jeżeli uda się potwierdzić będziemy wnioskowali o kolejne miejscowości. Będziemy starali
się poprawić warunki bytowe mieszkańców.
Ponadto, wykonywane są remonty mostów, przepustów melioracyjnych. Zamontowano wiaty
przystankowe. Wszystko, co zostało zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego jest
w trakcie realizacji.
Ad. pkt 5
Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński: na ostatniej sesji było wiele pytań dotyczących
dróg powiatowych. Na dzisiejszej sesji obecni są przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg
w Działdowie. Proszę o pytania.
Sołtys Sołectwa Rywociny E.Antosiak: podziękowała za remont nawierzchni informując
następnie o sytuacji mającej miejsce w dniu wczorajszym. W trakcie prac remontowych na
drodze, przejechała ciężarówka z towarem, zwijając asfalt. Zgłosiłam się w tej sprawie do
kierownika, czy mogą coś zrobić. Poinformował, że trzeba byłoby zawiadomić policję. To nie
rozwiąże problemu, kierowcy ostrzegają się poprzez CB radio.
Przewodniczący Rady Gminy: tam ciężarówki mają zakaz wjazdu?
Sołtys E.Antosiak: jest ograniczenie do 12 t.
Kierownik S.Górny: nie ma ograniczenia, jest w stronę Kęczewa.
Sołtys E.Antosiak: ciężarówki te jeżdżą w stronę Kęczewa. Nie ma kto zrobić z tym
porządku.
Sołtys Sołectwa Malinowo S.Pepłowski: podziękował panu Wójtowi i pracownikom
za zaangażowanie w budowę przystanku i naprawę dróg.
Sołtys Sołectwa Zakrzewo M.Augustyniak: na drodze powiatowej jest rów. Przejeżdżające
ciężarówki go obniżyły i powstał dołek. Jadąc samochodem osobowym przyciera się. Druga
sprawa, po każdym deszczu od strony nasypu nanoszona jest duża ilość piachu na asfalt.
Potrzeba co jakiś czas uprzątnąć ten piach.
Zastępca dyrektora K.Chyliński: piach pochodzi z bocznych dróg będących własnością
gminy bądź prywatną.
Sołtys M.Augustyniak: tam nie ma prywatnej drogi ani bocznej. Napływa z miejsca gdzie
kończy się asfalt.

Zastępca dyrektora K.Chyliński: co jakiś czas tam sprzątamy, jednak warunki są jakie są,
oczywiście mamy to na uwadze.
Sołtys Sołectwa Gąsiorowo A.Banaś: czy możemy liczyć w tym roku na wykaszanie
rowów?
Zastępca Dyrektora K.Chyliński: kosimy w standardzie pobocza do szerokości 2 metrów,
co do rowów, nie ma możliwości.
Kierownik S.Górny: pobocza są wykoszone, tam gdzie kosiarka powinna wykosiła.
Sołtys A.Banaś stwierdziła, że pobocza nie zostały wykoszone.
Sołtys Sołectwa Sławkowo Z.Świerczewski: trzeba poprawić drogę powiatową przy
chodniku.
Zastępca Dyrektora K.Chyliński: będziemy mieli to na uwadze.
Sołtys Sołectwa Księży Dwór K.Trybel: kiedy planowany jest chodnik i co z mostem?
Zastępca Dyrektora K.Chyliński: prowadzimy wstępne rozmowy z panem Wójtem, aby tę
budowę chodnika do planu robót zapisać. Myślę, że rozmowy będą prowadzone w miesiącu
wrześniu.
Sołtys K.Trybel: drzewa przy drodze należą do gminy i powiatu czy tylko do powiatu?
Kierownik S.Górny: lewa strona to bardziej tereny prywatne i gminne, natomiast prawa
strona nasza. Utrzymujemy to na miarę środków finansowych. W tej chwili stan jest dobry.
Sołtys M.Augustyniak nawiązała do problemu jaki stanowi barszcz Sosnowskiego rosnący
przy drodze powiatowej (Kurki-Zakrzewo).
Kierownik S.Górny: w naszym pasie drogowym barszcz wykaszamy.
Sołtys M.Augustyniak: jeżeli wykaszacie rozrasta się, jest to ekspansywna roślina.
Kierownik S.Górny: tak, jednak, jeśli nie będziemy nic robić doprowadzimy do rozkwitu
ziarna i rozsiewu.
Sołtys E.Antosiak wskazała, że barszcz rośnie w części na działce prywatnej.
Sołtys Sołectwa Lipówka P.Trąbiński: czy jest szansa, aby pozbyć się krzaków z rowów.
Kierownik S.Górny: temat krzaków należałoby pozostawić na okres jesienny, kiedy będzie
czas na takie prace.
Zastępca Dyrektora K.Chyliński: obecnie wykonywane są prace remontowe na drogach.
Sołtys Sołectwa Filice zgłosił, że asfalt przy wyjeździe z drogi gminnej (skrzyżowanie FiliceNiestoja) jest zniszczony.
Sołtys Sołectwa Krasnołąka B.Jaroszewski: drzewa przy drodze powiatowej są spróchniałe.
Należałoby poprawić nawierzchnię na drodze Klęczkowo-Krasnołąka, która jest po remoncie.

Zastępca Dyrektora K.Chyliński: firma, która realizowała wykona poprawki gwarancyjne.
Gałęzie zostaną wycięte na miarę środków.
Radny M.Stokłos: czy jest planowany remont drogi

Filice-Turza Wielka, jak i przez

miejscowość Turza Wielka. Głównie chodzi o chodniki.
Zastępca Dyrektora K.Chyliński: remont drogi Filice-Gralewo jest w planach na lata 20172018. Mamy dokumentację, czekamy na dofinansowanie ze środków unijnych.
Sołtys B.Jaroszewski wspomniał również o potrzebie zamontowania odbicia lustrzanego.
Kierownik S .Górny wraz z zastępcą Dyrektora udzielili odpowiedzi na pytanie sołtys
E.Antosiak, informując, że ustawienie ograniczenia w Rywocinach wymaga uzgodnienia oraz
że zostanie przekazana informacja na temat pojazdów jadących do Kęczewa.
Sołtys E.Antosiak zaproponowała ustawienie fotokomórki.
Kierownik S .Górny zwrócił uwagę na kwestie finansowe z tym związane.
Ad. pkt 6
Skarbnik B.Antoszewska przedstawiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2016-2025.
Zmiany wynikają ze zmian w budżecie. Uaktualniono dochody i wydatki. Kwota długu nie
uległa zmianie. Wprowadzono pozyskane środki unijne. Wykaz przedsięwzięć: poprawiono
kwotę na bardziej aktualną w zakresie Termomodernizacji budynków gminnych.
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXII/157/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Działdowo na lata 2016-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. pkt 7
Skarbnik B.Antoszewska omówiła szczegółowo proponowane zmiany w budżecie gminy na
2016 rok, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania.
Wobec braku pytań zarządził głosowanie:
Rada gminy jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXII/158/16 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. pkt 8
Skarbnik B.Antoszewska omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia gminy.
Szczegółowo w formie prezentacji Skarbnik Gminy przedstawiła wykonanie dochodów
i wydatków w poszczególnych działach.
Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Sprawozdanie finansowe, na które składa się bilans z wykonania budżetu, łączny bilans
obejmujący dane z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające
z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych, łącznego zestawienia zmian w funduszu, obejmującego dane wynikające
z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Rada gminy rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2015 wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu, informację o stanie mienia, podejmując
następnie jednogłośnie
Uchwałę Nr XXII/159/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. pkt 9
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 r. ,
stanowiący załącznik do Uchwały Nr 1/16 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Działdowo
z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Działdowo za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie, informacji o stanie mienia gminy oraz w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy.
Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Wszystkim radnym przedłożono również Uchwałę Nr RIO.IV-0120-183/16 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 czerwca 2016 roku
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady gminy Działdowo w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Działdowo za 2015 rok. Wniosek Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy został zaopiniowany pozytywnie.

Rada gminy w obecności 11 radnych w głosowaniu: 11 głosów „za”, 0 głosów
„wstrzymujących się”,

0 głosów „przeciw” (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych)

podjęła
Uchwałę Nr XXII/160/16 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu na 2015 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Wójt

Gminy

P.Cieśliński

podziękował

za

kolejny

rok

zaufania

i rozliczenie ostatniego roku:
to że budżet został zrealizowany w takim stanie jest zasługą pracowników urzędu gminy,
rady i sołtysów. Wspólne działania powodują to, że udaje się bardzo wiele zrealizować.
Prawie 5 mln wydano w roku ubiegłym na inwestycje. W obecnym nie mniej. Jest to zasługa
naszej wspólnej pracy. Wiele jednostek samorządowych mówi o wprowadzeniu budżetów
obywatelskich. Ja cieszę się, że w gminie Działdowo funkcjonuje on od 6 lat jako fundusz
sołecki. Prawie 500 000 zł wydajemy już 6 rok. Fundusz zmienił wygląd naszych
miejscowości, ale i nastawienie mieszkańców do budżetu. Oni decydują o tym, jak zmieniać
te miejscowości, decydują, co jest ważniejsze, co mniej ważne. Nam pozostaje realizacja,
cieszymy się, że działania są zbieżne z tym, co realizujemy w gminie. Dziękuję wszystkim:
urzędnikom, radzie, kierownikom jednostek organizacyjnych i sołtysom, wszystkim, którzy
przyczynili się do tego. Po kontrolach okazuje się, że działamy zgodnie z prawem, więc aby
dalej tak przebiegała współpraca i realizacja.
Ad. pkt 10
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński przedstawił uchwałę w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Działdowo.
W 2012 roku obniżono diety radnych na wniosek rady jak i wynagrodzenie Wójta na wniosek
Wójta. Na poprzedniej sesji zwiększono diety radnych. Proponuje się również zwiększenie
wynagrodzenia Wójta Gminy, tj. powrót do stawek obowiązujących przed zmianą. Jest to
różnica 387,50 zł.
Odczytał proponowane wynagrodzenie dla Wójta Gminy Działdowo:
- wynagrodzenie zasadnicze 5900 zł
- dodatek funkcyjny 1850 zł,
- dodatek za wieloletnią pracę 1180 zł
- dodatek specjalny 3100 zł

Łącznie 12030 zł (brutto).
Rada gminy jednogłośnie podjęła /w głosowaniu udział wzięło 10 radnych/
Uchwałę Nr XXII/161/16 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Działdowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. pkt 11
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński: proszę panią Sołtys Sołectwa Wysoka
I.Szkotnicką o zabranie głosu.
Sołtys I.Szkotnicka: z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wysoka chcemy
posadowić na kamieniu tablicę upamiętniającą pobyt króla Władysława Jagiełły w Wysokiej
w drodze na Grunwald, co miało miejsce w dniach 11-13 lipca 1410 roku. Tablica zostanie
posadowiona na działce przed budynkiem szkoły w Wysokiej.
Rada gminy jednogłośnie podjęła /w głosowaniu udział wzięło 10 radnych/
Uchwałę Nr XXII/162/16 w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. pkt 12
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały wskazując na dokładną lokalizację
przedmiotowej nieruchomości położonej w Gąsiorowie.
Jeden z budynków pana Kowalskiego znajduje się w części drogi. Niejako zmuszony jest aby
wykupić ten odcinek drogi. Jednakże, aby nie zamykać drogi mieszkańcom, musieliśmy
wystąpić o nieodpłatne przekazanie działki od Agencji. Otrzymaliśmy pismo z Agencji
Nieruchomości Rolnych o wyrażeniu zgody. W tym celu niezbędne jest podjęcie uchwały
oraz warunkiem jest to, że wszelkie prace geodezyjne z tym związane zostaną wykonane na
koszt gminy.
Rada jednogłośnie podjęła / w głosowaniu udział wzięło 9 radnych/
Uchwałę Nr XXII/163/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na
własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w miejscowości Gąsiorowo
wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. pkt.13
Kierownik G. Małachowski omówił projekt
mapie.

uchwały przedstawiając jej lokalizację na

Działka o powierzchni 1,0700 ha. Wartość działki według operatu szacunkowego wynosi
27000 zł.
Rada jednogłośnie podjęła / w głosowaniu udział wzięło 9 radnych/
Uchwałę Nr XXII/164/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 71 obręb Lipówka.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. pkt.14
Kierownik G. Małachowski przedstawił projekt uchwały.
Jeden z mieszkańców Wilamowa złożył wniosek o wykup działki. Powierzchnia działki
wynosi 0,1836 ha. Wartość gruntu wyniosła 9300 zł (netto).
Rada gminy podjęła jednogłośnie / w głosowaniu udział wzięło 10 radnych/
Uchwałę Nr XXII/165/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 29/9 obręb Wilamowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. pkt.15
Kierownik B. Ziólkowska-Wójcicka poinformowała, że do zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do obowiązków i zadań gminy należy
opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Przygotowana
Strategia obowiązuje na lata 2016-2026.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński poprosił o pytania do projektu uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zarządził głosowanie.
Rada gminy jednogłośnie podjęła / w głosowaniu udział wzięło 10 radnych/
Uchwałę Nr XXII/166/16 w sprawie uchwalenia Strategii rozwiązywania problemów
społecznych w Gminie Działdowo na lata 2016-2016.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. pkt.16
Sprawy bieżące.
Sołtys Sołectwa Lipówka P.Trąbiński: obiecano nawiezienie na drogi kruszywa, czy są
jakieś plany, terminy.
Wójt Gminy: operator równiarki przebywa na urlopie, po jego powrocie będziemy
dokańczać prace.

Sołtys P. Trąbiński: czy jest harmonogram wywożenia odpadów z placów zabaw,
przystanków.
Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński zwrócił się do sołtysów z pytaniem, czy zabrano
odpady z placów zabaw. W Pożarach nie wywieziono.
Kierownik A.Graszk powiedział, że odpady były wywożone, jednak wyjaśni to.
Kierownik M.Skała: zapraszam w niedzielę wszystkich państwa na Gminny Turniej Piłki
Plażowej do Burkatu. Rozpoczynamy o godzinie 9.00. Kolejna sprawa: braliśmy udział
w Europejskim Tygodniu Sportu. W skali kraju zajęliśmy 19 miejsce, w związku z tym
dostaliśmy nagrodę. W turnieju brały udział wszystkie świetlice i trzy szkoły: Szkoła
Podstawowa w Petrykozach, Zespół Szkół w Księżym Dworze i Szkoła Podstawowa
w Uzdowie. Szkoła Podstawowa w Petrykozach, Zespół Szkół w Księżym Dworze
przeprowadziły test Coopera, za który otrzymaliśmy dodatkowe punkty. Otrzymaliśmy
2500 zł. Postanowiliśmy z panem Wójtem przyznać szkołom w Petrykozach i Księżym
Dworze po 300 zł, natomiast szkole w Uzdowie 200 zł na zakup sprzętu sportowego. Reszta
środków zostanie przeznaczona na świetlice. Kupimy sprzęt sportowy.
Kierownik A.Graszk: szanowni państwo, chciałbym zwrócić uwagę na sprawy kanalizacji.
Coraz częściej wyjeżdżamy do usuwania zatorów. Zamieszczaliśmy informacje dla
mieszkańców na temat tego, co można wrzucać do kanalizacji a co nie może się w niej
znaleźć. Podczas usuwania awarii w Kurkach okazało się, że ktoś złośliwie do studzienki
wrzucił kamień. Proszę o zwrócenie uwagi na to, co wrzucamy do kanalizacji. Usuwanie
awarii podwyższa koszty.
Radna K.Wasiak poprosiła o informacje, co do procedury w kwestii montażu lustra przy
wyjeździe na drogę wojewódzką. Mieszkańcy mieszkający przy torach mają ograniczoną
widoczność. Chodzi o miejsce w okolicach fabryki mebli.
Kierownik G.Małachowski: zwrócimy się w tej sprawie do rejonu Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Nidzicy.
Ad. pkt 17
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy M.Zieliński
o godz. 1125zamknął XXII Sesję Rady Gminy Działdowo.
Protokołowała:
Marta Patalon
/podinspektor/

Przewodniczyli:
Mirosław Zieliński
/Przewodniczący Rady Gminy/

